
 
R O M Â N I A                                           
JUDEŢULPRAHOVA                                                                                            
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                                                                                      
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind clasificarea drumului comunal DC 1, identificat cu numerele cadastrale 

28468 și 27886 în drum județean, în vederea prelungirii DJ 205G  
și introducerea acestuia în domeniul public al Județului Prahova 

  
 
Având în vedere: 
 
 - Referatul de aprobare nr. 2384/30.01.2023 al domnului Constantin Cristian 
Apostol, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul comun 
nr.2385/30.01.2023 al Direcţiei Patrimoniu și al Direcţiei Tehnice privind 
clasificarea drumului comunal DC 1, identificat cu numerele cadastrale 28468 și 
27886 în drum județean, în vederea prelungirii DJ 205G şi introducerea acestuia în 
domeniul public al Judeţului Prahova; 

- Hotărârea nr. 352/31.10.2022 prin care Consiliul Județean Prahova a aprobat 
solicitarea transmiterii în domeniul public al Județului Prahova a drumului comunal 
DC 1 înscris sub numerele cadastrale 28468 și 27886, aflat în domeniul public al 
Comunei Cornu, în scopul clasificării ca drum județean. 

- Hotărârea nr. 81/24.11.2022 a Consiliului Local al Comunei Cornu prin care 
s-a aprobat transmiterea în domeniul public al Județului Prahova a drumului comunal 
DC 1, înscris sub numerele cadastrale 28468 și 27886, aflat în domeniul public al 
Comunei Cornu, în scopul clasificării ca drum de interes județean. 

- Prevederile art.863 lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.173 alin. (1) lit. c),  alin. (5) lit. l),  art.286 alin. (3), 287 lit.b) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.7 lit. c),  art. 12 alin. (2) şi art. 22 din Ordonanța Guvernului 
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. c), art. 182 și art. 196 alin.(1) lit. a) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
  Consiliul Judeţean Prahova  adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1 Se aprobă clasificarea drumului comunal DC 1, identificat cu numerele 
cadastrale 28468 și 27886  în drum județean, în vederea prelungirii DJ 205G, având 
datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 

 
 



 
Art. 2 Drumul prevăzut la Art.1 se încadrează din categoria funcţională de 

drum de interes local în  categoria funcţională de drum de interes judeţean. 
Art. 3 Se aprobă introducerea în domeniului public al Județului Prahova a 

bunurilor imobile prevăzute la Art.1. 
 (2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin (1) sunt cuprinse în 

anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4 Consiliul Județean Prahova va opera modificările corespunzătoare în 

anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public 
al Judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Prahova, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. 5 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 
 

PREŞEDINTE 
Iulian Dumitrescu 

 
                                                                        

 
 

                                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                           SECRETAR GENERAL 

                                                                          Hermina Adi Bîgiu 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 1 februarie 2023 
 
Nr. 27 
 
 



ROMÂNIA                                                                                                                                                        ANEXA NR.1 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                                     LA HOTĂRÂREA NR.________  
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                              DIN DATA DE _________________  
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale drumului judeţean nou clasat 

 
 
 
Nr.crt. Indicativ nou Traseul drumului Poziţii kilometrice Lungimea (km) 

1. DJ 205G Cornu de Jos (DJ 205 G) – Cornu de Sus – DN 1 3+000 – 5+440 2,440 
 
 



R O M Â N I A                                                                                                           ANEXA NR. 2 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                                                                    la Hotărârea nr. ____ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                               din _______________ 
 
 
 
 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor care se introduc în domeniul public al Judeţului Prahova 

 
 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea imobilului Elementele de identificare Valoare de inventar 
-lei- 

1 Strada Carol I 
Comuna Cornu 
Sat Cornu de Jos 

 

Teren intravilan, Parcela DC 261, categoria de folosinţă drum, în 
suprafaţă de 9.411 mp, sat Cornu de Jos. 
Lungime: 782 m  
Poziţia kilometrică: 0+000 – 0+782 
Număr cadastral 28468 
 
Cartea funciară nr.28468/Cornu 

3.016.614,46 

2 Strada Mihai Viteazul 
Comuna Cornu 
Sat Cornu de Sus 

 

Teren intravilan, categoria de folosinţă drum, în suprafaţă de 
16.968 mp, sat Cornu de Sus. 
Lungime: 1658 m 
Poziţia kilometrică: 0+782 – 2+440 
Număr cadastral 27886 
 
C1 în suprafață construită/desfășurată de 825 mp. 
Număr cadastral 27886-C1 
 
Cartea funciară nr.27886/Cornu 

4.628.725.48 
 
 
 
 
 

4.965.920,46 
 
 

 



 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
VICEPREŞEDINTE 
Nr. 2384/30.01.2023 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind clasificarea drumului comunal DC 1, identificat cu numerele 

cadastrale 28468 și 27886 în drum județean, în vederea prelungirii DJ 205G  
și introducerea acestuia în domeniul public al Județului Prahova 

   
Prin Hotărărea nr.352/31.10.2022 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat solicitarea 

transmiterii în domeniul public al Judeţului Prahova a drumului comunal DC 1 înscris sub 
numerele cadastrale 28468 și 27886, aflat în domeniul public al Comunei Cornu, în scopul 
clasificării ca drum judeţean, iar prin Hotărârea nr. 81/24.11.2022 Consiliului Local al 
Comunei Cornu a aprobat transmiterea în domeniul public al Judeţului Prahova a drumului 
comunal DC 1, înscris sub numerele cadastrale 28468 și 27886, aflat în domeniul public al 
Comunei Cornu, în scopul clasificării ca drum de interes judeţean. 

Imobilele-teren sus menționate, având categoria de folosință drum, în 
suprafață de 9.411 mp, identificat cu numărul cadastral 28468 şi înscris în Cartea 
funciară nr. 28468 Cornu, respectiv în suprafață de 16.968 mp identificat cu 
numărul cadastral 27886 și construcția C1 în suprafață construită/desfășurată de 825 
mp, identificată cu numărul cadastral 27886-C1 şi înscris în Cartea funciară nr. 
27886 Cornu fac parte din drumul comunal DC 1 care face legătura între DJ 205G 
și DN 1, respectiv între satul Cornu de Jos, reședința comunei Cornu din județul 
Prahova și orașul Breaza, reședința orașului Breaza  din județul Prahova şi are o 
lungime de 2,440 km, între poziţiile kilometrice 0+000,00 şi 2+440,00. 

Drumul comunal DC 1 se află în prelungirea drumului județean DJ 205G și 
face legătura dintre satul Cornu de Jos, satul reședință al comunei Cornu și drumul 
național DN 1. În prezent, traseul drumului județean DJ 205G este de la intrarea în 
comuna Cornu până în centrul comunei.  

Prin clasificarea drumului comunal DC 1 ca drum județean, precum și prin 
prelungirea drumului județean DJ 205G se va asigura continuitatea traversării 
comunei de la intersecția cu intrarea în municipiul Câmpina până la intersecția cu 
drumul național DN 1 aflat la ieșirea din localitate spre orașul Breaza. 

Având în vedere Procesul verbal nr. 2316/30.01.2023 al Comisiei speciale de 
inventariere a domeniului public și privat al județului Prahova, constituită în baza 
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Prahova nr. 205/05.05.2022, precum 
și prevederile art.294 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „Trecerea 
unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza 
teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea 
consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz”, considerăm oportună clasificarea drumului comunal DC 1, 
identificat cu numerele cadastrale 28468 și 27886 în drum județean, în vederea 
prelungirii DJ 205G şi introducerea acestuia în domeniul public al Judeţului 
Prahova. 



 
 

În conformitate cu prevederile art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi 
cuprind drumurile judeţene, care asigură legătura între: reşedinţele de judeţ cu 
municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de comună, cu staţiunile balneoclimaterice şi 
turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea 
ţării şi cu obiectivele istorice importante; oraşe şi municipii, precum şi între acestea 
şi reşedinţele de comună; reşedinţe de comună.  

Având în vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 

    
  VICEPREŞEDINTE, 

  Constantin Cristian Apostol 
 
 



 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDETEAN 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                                      DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                       
Nr. 2385/30.01.2023 
          

R A P O R T 
privind clasificarea drumului comunal DC 1, identificat cu numerele 

cadastrale 28468 și 27886 în drum județean, în vederea prelungirii DJ 205G  
și introducerea acestuia în domeniul public al Județului Prahova 

   

Prin Hotărărea nr.352/31.10.2022 Consiliul Judeţean Prahova a aprobat 
solicitarea transmiterii în domeniul public al Judeţului Prahova a drumului comunal 
DC 1 înscris sub numerele cadastrale 28468 și 27886, aflat în domeniul public al 
Comunei Cornu, în scopul clasificării ca drum judeţean, iar prin Hotărârea nr. 
81/24.11.2022 Consiliului Local al Comunei Cornu a aprobat transmiterea în 
domeniul public al Judeţului Prahova a drumului comunal DC 1, înscris sub 
numerele cadastrale 28468 și 27886, aflat în domeniul public al Comunei Cornu, în 
scopul clasificării ca drum de interes judeţean. 

Drumul comunal DC 1 face legătura între DJ 205G și DN 1, respectiv între 
satul Cornu de Jos, reședința comunei Cornu din județul Prahova și orașul Breaza, 
reședința orașului Breaza  din județul Prahova şi are o lungime de 2,440 km, între 
poziţiile kilometrice 0+000,00 şi 2+440,00 şi este în suprafaţă măsurată de 26.379 
mp, compus din: 

- Imobil (teren): Strada Carol I, teren intravilan, parcela DC 261, categoria de 
folosinţă drum, în suprafaţă de 9.411 mp, sat Cornu de Jos, în lungime de 782 m, 
între poziţiile kilometrice 0+000,00 şi 0+782,00, identificat cu numărul cadastral 
28468 și înscris în cartea funciară nr.28468/Cornu.  

- Imobil (teren+construcție): Strada Mihai Viteazul, teren intravilan, categoria  
de folosinţă drum, în suprafaţă de 16.968 mp, sat Cornu de Sus, în lungime de 1.658 
m, între poziţiile kilometrice 0+782,00 şi 2+440,00, identificat cu numărul cadastral 
27886, C1 în suprafață construită/desfășurată de 825 mp,  identificat cu numărul 
cadastral 27886-C1 și înscrise în cartea funciară nr.27886/Cornu.  

Menţionăm că, tronsonul de drum comunal situat pe teritoriul administrativ al 
Judeţului Prahova figurează la poziţia nr.1 din anexa nr.3.31 – Reţeaua de drumuri 
comunale din judeţul Prahova la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulaţiei publice din 22.06.2000, traseul drumului fiind 
Cornu de Jos (DJ 205 G) - Valea Oprii - DN 1, are o lungime de 3,480 km, între 
poziţiile kilometrice 0+000,00 şi 3+480,00. 

Drumul judeţean DJ 205G: Câmpina (DJ 101R) - Cornu de Jos figurează în 
proprietatea publică a Judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Prahova conform Hotărârii Guvernului României nr.1359/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, are o lungime de 3,000 km între poziţiile kilometrice 
0+000,00 şi 3+000,00. 

 
 



 
Menţionăm că, drumul județean DJ 205G figurează la poziţia nr.49 din anexa 

nr.2.31 – Reţeaua de drumuri județene din judeţul Prahova la Hotărârea Guvernului 
nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice din 
22.06.2000, traseul drumului fiind DJ 101R (Câmpina) - Cornu de Jos, are o 
lungime de 3,000 km, între poziţiile kilometrice 0+000,00 şi 3+000,00. 

Drumul comunal DC 1 se află în prelungirea drumului județean DJ 205G și 
face legătura dintre satul Cornu de Jos, satul reședință al comunei Cornu și drumul 
național DN 1. În prezent, traseul drumului județean DJ 205G este de la intrarea în 
comuna Cornu până în centrul comunei. Prin clasificarea drumului comunal DC 1 
ca drum județean se va asigura continuitatea traversării comunei de la intersecția cu 
intrarea în municipiul Câmpina până la intersecția cu drumul național DN 1 aflat la 
ieșirea din localitate spre orașul Breaza. 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea unui 
drum sau unui sector de drum din categoria funcţională a drumurilor de interes 
judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local sau invers se face prin 
hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea autorităţii care urmează să îl preia în 
administrare. 

Potrivit art.7 al aceluiaşi act normativ,  drumurile de interes judeţean fac parte 
din proprietatea publică a judeţului şi cuprind drumurile judeţene, care asigură 
legătura între: reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu oraşele, cu reşedinţele de 
comună, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu 
obiectivele importante legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice importante; 
oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; reşedinţe de 
comună.  

Conform prevederilor art. 286 alin (3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, „Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în 
anexa nr.3 precum și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, declarate 
ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind 
bunuri de uz sau de interes public național”. 

Având în vedere cele sus menţionate, precum şi Procesul verbal nr. 
2316/30.01.2023 al Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat 
al Judeţului Prahova, constituită în baza Dispoziției nr.205/05.05.2022 a 
Președintelui Consiliului Judeţean Prahova se impune clasificarea drumului 
comunal DC 1, identificat cu numerele cadastrale 28468 și 27886 în drum județean, 
în vederea prelungirii DJ 205G și introducerea acestuia în domeniul public al 
Județului Prahova. 

 
Faţă de cele prezentate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre supus 

spre aprobare. 
 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                       DIRECŢIA TEHNICĂ 
                         
DIRECTOR EXECUTIV,                                                      DIRECTOR EXECUTIV, 
  Mihaela Irina Iamandi                                                                Daniel Minculescu                                                                  
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